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چکيده

  آگاهی از خصوصيات كمی و كيفی تغييرات در برنامه ريزی های محيطی، آمايش سرزمين و توسعه پايدار بسيار حائز اهميت اند. 
در حال حاضر استفاده از نقشه هاي پوشش گياهي يکي از اركان مهم در توليد اطالعات جهت برنامه ريزي هاي كالن وخرد 
می باشد. در اين پژوهش جهت نمايش تغييرات زماني و مکانی پوشش گياهي شهرستان بهبهان از اطالعات باندهاي ماهواره 
لندست سنجنده های +ETM و OLI در دو سال 1378 و 1392 استفاده و مقدار شاخص NDVI برای دو سال محاسبه گرديد. 
همچنين به منظور بررسي تغييرات كيفي پوشش گياهي مقادير عددي اين شاخص به  4كالس مختلف سرسبزي شامل اراضی 
 CROSSTAB با پوشش عالی، پوشش بسيار خوب، پوشش خوب و ضعيف طبقه بندي شد. سپس تغييرات رخ داده با استفاده از
مشخص شد. نتايج نشان داد تغييرات كمي و كيفي پوشش گياهي در طي 14 سال براي منطقه مورد مطالعه گسترده بوده است 
به طوری كه اراضی با پوشش عالی، بسيار خوب و ضعيف افزايش مساحت و اراضی با پوشش خوب كاهش مساحت را 
داشته است. بيشترين افزايش مساحت در اراضی با پوشش گياهی عالی صورت گرفته، به طوری كه از 5069/79 هکتار در 
سال 1378 به 7735/5 هکتار در سال 1392 افزايش يافته است. همچنين بيشترين كاهش مساحت در اراضی با پوشش خوب 
می باشد كه از 34061/4 هکتار به 27434/43 هکتار رسيده است. در خاتمه، برای نشان دادن رابطه بهتر پوشش گياهی و دما 
معادله رگرسيون بين اين دو پارامتر به دست آمد. نتايج اين نکته را كه سطوح پوشيده از گياه، دماي سطح كمتري دارند و 
پوشش گياهي آثار خنك كنندگي بر پيرامون دارد تأييد كرد. بنابراين تخريب پوشش گياهی منطقه، گرمتر شدن سطح شهر و 

بسياری عواقب زيست محيطی ديگر را به دنبال خواهد داشت.

واژه های كليدی:  NDVI ، سنجش از دور، مناطق شهری، تغييرات دما، پوشش گياهی، شهرستان بهبهان
*********

m.fatima.1364@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمين،  دانشكدة منابع طبيعي دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان  -1
Pourkhabbaz@yahoo.com )2-  استادیار گروه محيط زیست، دانشكدة منابع طبيعي دانشگاه صنعتي خاتم االنبياء بهبهان )نویسنده مسئول

 tavakoly 52 @gmail.com 3- دانشيار گروه جغرافيا، دانشگاه زابل
 aghdarhossain@yahoo.com دانشكدة علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز  ،GIS 4-کارشناس ارشد سنجش از دور و



فصلنامه علمی - پژوهشي اطالعات جغرافيايي ) ( دوره23، شماره 92، زمستان 93
 Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR) Vo.23,No.92, Winter 2015 / 24  

 1- مقدمه  
شناخت ویژگي هاي پوشش هاي گياهي و روابط موجود 
در بين گونه هاي گياهي و نيز عوامل محيطي همواره مورد 
 (Depew, 2004؛ Hoersch, and است  بوده  شناسان  بوم  توجه 
اهميت  توجه،  این  دليل   .Schmidt, 2002؛ Magee et al., 2008)

زیاد پوشش هاي گياهي از نظر زیستگاهي، توليد انرژي و 
دیگر خصوصيات مهم گياهان بر روي کره زمين مي باشد. 
پوشش های گياهي، به علل مختلف و به مرور زمان در اثر 
و  شرایط  که  شده  تغيير  دچار  انساني  یا  و  طبيعي  عوامل 
عملكرد اکوسيستم را تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراین نياز 
به آشكار سازي، پيش بيني و مراقبت چنين تغييراتي در یك 
 (Pettorelli et اکوسيستم از اهميت به سزایي برخوردار است
(al., 2005, pp 25. پوشش گياهي در مناطق شهري از این جهت 

تبادالت  و  محيطي  مي تواند شرایط  که  است  اهميت  حائز 
تشعشعات  جذب  و  انتخابي  انعكاس  بوسيله  را  انرژي 
خورشيدي کنترل نماید (Goward et al., 1985, pp 138) و به عنوان 
بر سالمت  تأثيرگذار  آلودگي هوا و  عاملي مؤثر در کنترل 
انسان ها معرفي شود (Wagrowski and Hites, 1997, pp 280). یكي 
از مهمترین مشكالتي که در مسئله بررسي تغييرات پوشش 
از  دقيق  مكاندار  اطالعات  وجود  عدم  دارد  وجود  گياهي 
از  سنجش  فناوري  و  ماهواره اي  تصاویر  مي باشد.  گذشته 
دور این امكان را فراهم مي کند تا با اتكا به اطالعات توليدي 
از آن به برنامه بهتري جهت مدیریت محيط زیست دست 
یافت )مالميريان، 1383، ص22(. سنجش از دور تكنولوژي بسيار 
مفيدي است که مي توان آن را براي به دست آوردن الیه هاي 
 (Adamchuk برد  کار  به  گياهي  از خاك و پوشش  اطالعاتي 
ساختن  فراهم  نظير  خصوصياتي   .and Schepers, 2004, pp 53)

تكرارپذیري،  قابليت  منطقه،  از یك  یكپارچه  دید وسيع و 
سهل الوصول بودن اطالعات و دقت باالي اطالعات حاصله 
وصرفه جویي در زمان از ویژگي هایي است که استفاده از 
این گونه اطالعات را براي بررسي پوشش گياهي و کنترل 
مي بخشد.  ارجحيت  روش ها  سایر  به  نسبت  آن  تغييرات 
پوشش  بررسي  منظور  به  زیادي  محققين  اساس  همين  بر 

این  و  نموده  استفاده  دور  از  سنجش  هاي  داده  از  گياهي 
نموده اند  ارزیابي  مطالعات  گونه  این  مناسب  را  تكنيك 
)مختاری و همکاران، 1379،  83؛ Huete, 2004, pp 35(. از کاربرد 

شاخص هاي گياهي براي اهداف مختلف چند دهه مي گذرد 
و هنوز هم در سطح وسيعي استفاده مي شود )اكبری، 1382،  
53(. شاخص NDVI بر پایه این حقيقت که کلروفيل موجود 

الیه  و  جذب  را  قرمز  نور  است  قادر  گياهان  ساختار  در 
سازد  منعكس  را  نزدیك  قرمز  مادون  نور  برگ  مزوفيل 
 (Pettorelli et al., 2005, pp 32؛ Adamchuk and Schepers, استوار است
(pp 57 ,2004. اثرات مستقيم وضعيت اقليمي بر روي زیست 

 NDVI توده و الگوهاي فنولوژیكي پوشش گياهي به وسيله
بيان شده  ها  اکوسيستم  از  بسياري  در  تخمين زده شده و 
است. بر روي این شاخص فاکتورهاي زیادي نظير ساختار 
گياه،  ارتفاع  گياهي،  پوشش  تاج  با  متقابل  اثرات  گياهي، 
ترکيب گونه اي، سالمتي و شادابي گياه، ویژگي هاي برگ و 
 (Pettorelli et al., تنش گياه، توپوگرافي و ارتفاع مؤثر می باشند
(pp 34 ,2005. شفيعی و حسينی )1392( بررسي پوشش گياهي 

مورد  را  سيستان  منطقه  در  ماهواره اي  داده هاي  کمك  به 
منطقه  گياهي  پوشش  تغييرات  روند  و  دادند،  قرار  مطالعه 
در دوره 1990 تا 2006 را ارزیابی کردند. نتایج نشان داد 
سطح پوشش گياهي براي سال 1990 معادل 101247 هكتار 
می باشد که براي سال 2006 به 26475 هكتار کاهش یافت. 
Darwish  و همكار )2008( در تحقيق خود علل تخریب 

مراتع در لبنان را با شاخص NDVI مورد بررسی قرار دارند. 
نتایج آنها نشان داد که مناطق کشاورزي از 932 هكتار به 
4878 هكتار افزایش یافته و ميزان مراتع از29581 هكتار به 
25000 هكتار کاهش یافته است. از دیگر مطالعات در این 
زمينه می توان به خوجه الدین و پور منافي )1386(، لطيفي و 
همكاران )1386(، علوي پناه و همكاران )1385(، فرزادمهر 
و همكاران )1383(، عبدالهي و همكاران )1386(، شتایي و 
 )2004( Huete و )2009( و همكار Huang ،)1386( عبدي
اشاره کرد. تاکنون چنين تحقيقی در این شهرستان صورت 
نگرفته است، لذا ضرورت انجام آن را بيش از پيش آشكار 
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می کند. هدف از اجرای این تحقيق ارزیابی روند تغييرات 
پوشش گياهی شهرستان بهبهان در یك بازه زمانی 14 ساله 
)سال 1387 تا 1392( و بررسی دالیل این تغييرات به کمك 
از دور و سيستم اطالعات جغرافيایی  تكنيك های سنجش 

می باشد. در این راستا سؤال های تحقيق عبارتنداز:
پوشش  تغييرات  ساله   14 زمانی  دوره  یك  طی  در  آیا   -

گياهی منطقه گسترده بوده است؟
- تغيير طبقه با پوشش عالی نسبت به سایر طبقات چگونه 

بوده است؟
تحقيق مطرح  که در جواب سؤاالت  تحقيق  این  فرضيات 

گردیده عبارت است از:
- در طی یك دوره زمانی 14 ساله تغييرات پوشش گياهی 

منطقه گسترده بوده است.
- طبقه با پوشش عالی تغييرات چشمگيری نسبت به سایر 

طبقات داشته است.

1-1- روش تحقيق
توصيفی-  روش  به  و  کاربردی  نوع  از  حاضر  تحقيق 
 ArcGIS 10تحليلی می باشد. در این تحقيق از نرم افزارهای

SPSS16، IDRISI Tiga، و ENVI 4.8 استفاده شده است.

1-2- معرفي متغيرها و شاخص ها
گياهی  پوشش  تغييرات  نقشه های  برپایه  تحقيق  این 
شهرستان بهبهان می باشد. برای تهيه این نقشه ها از تصاویر 

ماهواره لندست استفاده شد )جدول 1(.
به  نقشه برداری  سازمان  کدهای  از  منطقه   DEM الیه   
  ،60511  SWH. DGN  ،60511   SEH. DGNشماره های
 SWH. DGN  ،60512  SEH. DGN  ،60512  NWH. DGN

 NEH. ،60513 SEH. DGN ،60512 NEH. DGN ،60512
DGN 60513 و SEH. DGN 60514 با مقياس 1/25000 به 

دست آمد. بر روی تصاویر چند زمانة استفاده شده در این 
تحقيق در نرم افزار ENVI 4.8 تصحيح هندسي، اتمسفری و 
پيش پردازش های اوليه صورت گرفت. سپس در محيط نرم 
افزار IDRISI Tiga نقشه NDVI یا شاخص پوشش گياهی 
تهيه شد، و به 4 کالس اراضی با پوشش عالی، پوشش بسيار 
گردید.  طبقه بندی  فقير  پوشش  و  خوب  پوشش  خوب، 
سپس وابستگی شاخص پوشش گياهی با دما مورد ارزیابی 
قرار گرفت و معادله رگرسيون بين این دو پارامتر در نرم 

افزار SPSS16 به دست آمد.

 1-3- محدوده و قلمرو پژوهش
طول  بين  بهبهان(  )شهرستان  مطالعه  مورد  منطقه 
جغرافيایی 50 درجه و 91 دقيقه تا 50 درجه و 25 دقيقه 
 30 تا  دقيقه   45 و  درجه   30 جغرافيایی  عرض  و  شرقی 
درجه و 32 دقيقه شمالی قرار دارد که باالترین ارتفاع آن 
1380/93 و پایين ترین ارتفاع آن 267/14 متر از سطح دریا 
می باشد. ميانگين حداقل دمای ساالنه 18/1 درجه سانتيگراد 
سانتيگراد  درجه   32/37 ساالنه  دمای  حداکثر  ميانگين  و 
می باشد. مساحت منطقه 615/6 کيلومترمربع و اقليم منطقه 

بر اساس روش دومارتن خشك می باشد )نگاره1(.

2- مفاهيم نظری
2-1 پيش پردازش تصاوير ماهواره اي

برروی  عمليات  سری  یك  با  پردازش،  پيش  مرحله  در 
رقومی(،  یا  بصری  پردازش  گونه  هر  از  )قبل  خام  داده های 
خطاهای رادیومتری، اتمسفری، هندسی و غيره مورد توجه 
قرار می گيرند. بنابراین شناسایی و تشخيص خطاهای احتمالی 
موجود در داده های ماهواره ای اهميت زیادی دارد. الزم است 
پس از دریافت داده ها، بررسی دقيقی در مورد آنها از نظر هندسی 

جدول1: مشخصات تصاوير ماهواره ای مورد استفاده
تعداد بانداندازه پيكسلسنجندهماهوارهتاريخ هجری شمسیتاريخ ميالدیرديف

12000/01/241378/11/4Landsat-7+ETM28/58
22014/01/221392/11/2Landsat-8OLI3011
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و رادیومتری به عمل آید. حتی اگر قباًل تصحيحاتی روی این 
داده ها به عمل آمده باشد، باید به طور کامل از خطاهای چنين 

داده هایی آگاهی داشت )علوی پناه و همکاران، 1387(. 

2-2- تصحيح راديومتريك
تصحيحات  از  دسته  آن  شامل  رادیومتری  تصحيحات 
شده  اعمال  خاکستری  درجات  روی  بر  تنها  که  می باشند 
)به صورت  مجزا  به صورت  آن ها  مقادیر  تغيير  با  فقط  و 
پيكسل به پيكسل(، سعی در جبران بعضی خطاهای موجود 
دارند )فاطمی و رضايی، 1389،  288( تصحيحات رادیومتریك 
در قبال تغييرات منظر، نوردهی، دید هندسی، شرایط جّوی 
و نویز سنجنده باید صورت گيرند. هر کدام از این شرایط 
به خصوصيات سنجنده ها و شرایط زمان اخذ داده ها بستگی 
دارند و شامل تصحيحات و یا روش های حذف می باشند 

که در زیر تشریح شده اند:
1- خطاهای موجود در آشكارسازهای سامانه سنجش 
راه  خطای  رفته،  دست  از  پویش  خطوط  مانند  دوری  از 
راه شدن یا خطای شروع، 2- تأثيرات اتمسفری که بوسيله 
پراکنش و جذب در اتمسفر صورت می پذیرد، 3- تأثيرات 
توپوگرافيك بوجود آمده در تصویر به دليل شيب و تفاوت 
ارتفاع در عوارض موجود بر روی سطح زمين و 4- نویز 
و  ذخيره  در  یا خطا  اختالالت  دليل  به  تصاویر  در  موجود 
ارسال نمودن داده ممكن است اتفاق افتد. )دالور، 1390، ص 32(

2-3 تصحيح اتمسفری  
تصحیح اتمسفری در مواردی که به مقادیر انرژی ساطع 
سیگنال  شدت  که  هنگامی  یا  و  است  نیاز  اشیاء  از  شده 
باشد،  کمتر  اتمسفری  اثرات  از  اشیاء  طرف  از  ارسالی 
تصحیح  همکاران، 1387، ص 456(.  و  )علوی پناه  است  ضروری 
تصاویر  پردازش های  از  قبل  بخش  مهمترین  اتمسفری 

ماهواره ای از راه دور است. 
این تصحیح به خصوص در مواردی که مقایسه و تجزیه 
و تحلیل تصاویر چند زمانه مد نظر است، استفاده می شود 
سیستم های  برای  همچنین  و   ،(Hadjimitsis, et al., 2010, 112)

سنجنده های  اسکنرهای  مانند  چندطیفی  تصویربرداری 
قرمز  مادون  و  مرئی  طیف  بخش  در  که  لندست  ماهواره 
نزدیک اطالعات را ثبت می کنند و جذب اتمسفر به طور 
عمده بر روی باندهای مرئی و مادون قرمز تأثیر می گذارد، 

 .(Tyagi and Bhosle, 2011) .اهمیت دارد
دارد.  وجود  اتمسفری  تصحیح  برای  اصلی  روش  دو 
اولین روش با استفاده از هیستوگرام است که در این روش، 
ترمیم  و  محاسبه  مجزا  صورت  به  باندها  هیستوگرام های 
می گردد. دومین روش به کار رفته در تصحیحات اتمسفری، 

روش رگرسیون است. 
این روش در مناطقی کاربرد دارد که که بخش های تیره 
)آب صاف، سایه و بازالت( دارند )علوی پناه و همکاران، 1387،  

.)456

نگاره1: موقعيت منطقه مطالعاتی
)شهرستان بهبهان در استان خوزستان(
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گياهي  پوشش  اختالف  شده  نرمال  شاخص   4-2
)NDVI1(

عنوان  به  گسترده  طور  به  گیاهي  پوشش  شاخص هاي 
اراضي  پوشش  تغییرات  تحلیل  و  تجزیه  براي  معیارهایي 
استفاده  مورد  دیگر  فاکتورهاي  و  گیاهي  پوشش  جمله  از 
 .(Morawitz et al., 2006, 277؛Koh et al., 2006, 546 ) مي گیرند  قرار 
NDVI یکي از پرکاربردترین شاخص ها براي پایش تغییرات 

پوشش گیاهي است (Binh et al., 2005, 519). که از طریق نسبت 
گیري باندهاي قرمز و مادون قرمِز نزدیک به دست مي آید 

)علوي پناه، 1385،  28(.

معادله )1(
     NDVI =    (float(b4)-float(b3) 

                        (float(b4)+float(b3) 

که در آن  باند 4 و  باند 3 است )نگاره NDVI .)2 واکنش 
به اعمال فتوسنتزي را به خوبي نمایش مي دهد که ارزش باالتر 
آن نشانگر پوشش گیاهي متراکم تر و شاداب تر است )رفيعی و 
همکاران، 1391، ص 96(. در این شاخص فرض بر این است که 

ناحیه تحت بررسي داراي نوع خاك یکساني است، بنابراین، 
بر روي  خاك  انواع  ناهمساني  نباشد  صادق  فرض  این  اگر 
نتایج حاصل از NDVI تأثیر خواهد گذاشت و نتایج نادرستي 
حاصل خواهد شد. این شاخص امکان مطالعه اطالعاتي را 
گیاهي،  پوشش  اجتماعات  زماني  و  مکاني  گسترش  درباره 
زیست توده گیاهي، جریان CO2 کیفیت پوشش گیاهي براي 
گیاه خواران و میزان توسعه تخریب خاك را در اکوسیستم هاي 
متنوع مهیا مي سازد. همچنین مي تواند براي کمي کردن تولید 
تفکیک  و  جهاني  و  متفاوت  مقیاس هاي  در  ساالنه  خالص 
پوشش گیاهي در مقیاس هاي قاره اي و جهاني به کار گرفته 
شود. آب داراي مقدار معادل NDVI کمتري نسبت به سایر 
پوشش هاي سطحي است بنابراین نواحي که پوشیده از آب 
شده اند قبل و بعد از وقوع سیالب مي توانند به وسیله تغییرات 
 Wang et al., 2003 pp ) آنها تشخیص داده شوند NDVI مقادیر

.(Pettorelli et al., 2005, pp 28117؛

1-Normalized Difference Vegetation Index  1.

3- بحث
جهت بررسي تغييرات کيفي پوشش گياهي در طي 14 
سال نقشه های خروجی NDVI به چهار کالس پوشش گياهی 
)عالی، بسيار خوب ، خوب و ضعيف( طبقه بندی شدند. چهار 
بندي شد.  تقسيم  معيار  انحراف  و  ميانگين  اساس  بر  طبقه 
طبقة )1(: مقادیر کوچكتر از ميانگين منهاي انحراف معيار، 
طبقة )2(: ميانگين منهاي انحراف معيار تا ميانگين، طبقة )3(: 
ميانگين تا ميانگين افزون بر انحراف معيار، طبقة )4(: مقادیر 

بزرگتر از ميانگين افزون بر انحراف معيار )جدول2(. 

جدول 2: ويژگی های طبقات پوشش گياهی
سال 1392سال 1378

پوشش گياهیپوشش گياهیطبقات
>0/15>0/084پوشش ضعيف

0/287- 0/1654640/15- 0/084پوشش خوب

0/424- 0/2460/287- 0/165464پوشش بسيار خوب

<0/424<0/246854پوشش عالی

ترین  کاربردي  از  یكي   NDVI گياهي  پوشش  شاخص 
در  آن  مفيد  کارایي  که  است  گياهي  پوشش  شاخص هاي 
شده  گزارش  مختلف  محققان  توسط  مطالعات  از  بسياري 
در  و 1-  اعداد 1+  بين  این شاخص  ارزش عددي  است. 
نوسان است و ثابت شده که هر چه به عدد 1+  نزدیك شود 
بر ميزان پوشش گياهي افزوده مي گردد. نگاره 3 نقشه های 
بررسي  با  نشان می دهد.  را  طبقه بندی شده پوشش گياهی 
به  توجه  با  و  افزار  نرم  در   NDVI شاخص  عددي  ميزان 
نگاره3 قسمت هاي سبز رنگ داراي مقادیر مثبت بزرگتري 
پوشش  دهنده  نشان  که  مي باشد  قسمت ها  سایر  به  نسبت 
اختصاص  مساحت  درصد  سپس  است.   انبوه تري  گياهي 
یافته به هر کالس براي هر سال محاسبه و اعداد حاصله با 

هم مقایسه شد )جدول 3(. 
عالی،  پوشش  با  اراضی  که  داد  نشان  مقایسه ها  نتایج 
بسيار خوب و ضعيف افزایش مساحت و اراضی با پوشش 
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نگاره2: نقشه خروجی NDVI راست: سال 1378؛ چپ: سال 1392

نگاره3: نقشه خروجی طبقه بندی شده NDVI راست: سال 1378؛ چپ: سال 1392

جدول3: مساحت طبقات پوشش گياهی 
سال 1392سال 1378

مساحت به درصدمساحت به هکتارمساحت به درصدمساحت به هکتارطبقات
8%35028/48%2137/77پوشش ضعيف

45%5527434/43%34061/4پوشش خوب

35%3321361/41%20291/04پوشش بسيار خوب

13%87735/5%5069/79پوشش عالی

6156010061560100مجموع
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افزایش  بيشترین  است.  داشته  را  مساحت  کاهش  خوب 
با پوشش گياهی عالی صورت گرفته،  مساحت در اراضی 
به طوری که از 5069/79 هكتار در سال 1378 به 7735/5 
هكتار در سال 1392 افزایش یافته است. همچنين بيشترین 
کاهش مساحت در اراضی با پوشش خوب می باشد که از 
34061/4 هكتار به 27434/43 هكتار رسيده است. پس از 
تغييرات و  به آشكارسازی  اقدام  تهيه نقشه پوشش گياهی 
بررسی تغييرات اتفاق افتاده در طی دوره زمانی مورد مطالعه 
تغييرات  و  افزایش ها  کاهش ها،  شامل  تغييرات  این  شد. 
به کالس  یك کالس  از  انتقال  و  هر کالس  برای  خالص 

دیگر می باشد. 
تا 1392 منطقه مورد مطالعه  بازه زمانی 1378  در طی 

دستخوش تغييرات زیادی شده است )نگاره هاي 4 و 5(. 

نگاره 4: كاهش و افزايش مساحت كالس های پوشش گياهی 
بر حسب هکتار

نگاره 5: كاهش و افزايش خالص كالس های پوشش گياهی 
بر حسب هکتار

کالس  تخریب  شامل  عمدتًا  تغييرات  کاهش  بيشترین 
می باشد.  کاربری ها  سایر  به  آن  تبدیل  و  پوشش خوب  با 
پوشش  کالس  در  مساحت  افزایش  بيشترین  همچنين 

ضعيف و عالی دیده شد. 
تغييرات خالص کالس های پوشش در نگاره هاي 6 و7 
خالص  تغييرات  نتایج  به  توجه  با  است.  شده  داده  نشان 
هكتار   10 خوب  پوشش  با  کالس  در  مساحت  کاهش 
در  مساحت  افزایش  خالص  تغييرات  طرفی  از  می باشد. 
کالس با پوشش ضعيف، عالی و بسيار خوب به ترتيب 28، 

26 و 2 هكتار است. 
تغييرات  وقوع  محل  نشان دهنده  که  نيز  تغييرات  نقشه 
هریك از کاربری ها بوده در نگاره 8 نشان داده شده است. 
با توجه به این که تغييرات پوشش عالی یكی از اهداف این 

نگاره 6: تغييرات خالص كالس ها بر حسب هکتار: راست: پوشش ضعيف، چپ: پوشش خوب

نگاره 7 : تغييرات خالص كالس ها بر حسب هکتار: راست: پوشش بسيار خوب، چپ: پوشش عالی
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نگاره 8 : نقشه های تغييرات كالس های پوشش گياهی

نگاره9: نقشه تغييرات كالس پوشش عالی
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شدن  )یكدست تر   NDVI افزایش  با  دارد.  وجود  گياهی 
پوشش زمين(، همبستگي LST-NDVI نيز قوي تر مي شود. 
نتایج این مطالعه نشان می دهد که سطوح پوشيده از گياه، 
خنك  آثار  گياهي  پوشش  و  دارند  کمتري  سطح  دماي 
دهندة  نشان   NDVI شاخص  دارد  پيرامون  بر  کنندگي 
ویژگي هاي بيوفيزیكي پوشش گياهي - مانند شاخص سطح 
برگ، ظرفيت فتوسنتزي )ميزان کلروفيل( و فراواني پوشش 
گياهي است (Weng et al., 2004). این شاخص اولين بار در سال 
1973 مطرح شد (Rouse et al., 1973) و فراگيرترین شاخصي 
مي باشد که تاکنون در مطالعات زیادي از آن استفاده شده 
منطقه 33359/67  از کل مساحت  نتایج  به  با توجه  است. 
یافته  تغيير کالس  هكتار   28200/33 و  تغيير  بدون  هكتار 
است. 355 هكتار از پوشش ضعيف به پوشش خوب و 14 

هكتار به پوشش عالی تبدیل شده است. 
پوشش ضعيف، منطقه مناطق آبی و اطراف سد مارون و 
قسمت های سنگالخی و لخت شهرستان را شامل می شود. 
پوشش خوب که بيشترین کاهش مساحت را داشته است 
اراضی  این  تخریب  که  می شود  شامل  را  مرتعی  اراضی 
دنبال  به  را  بسياری  اقتصادی  و  محيطی  زیست  عواقب 
چندین  مراتع  محيطی  زیست  ارزش های  داشت.  خواهد 
برابر ارزش های اقتصادی آن، یعنی تأمين علوفه است. بدین 
ترتيب به جرأت می توان گفت با تخریب یا تغيير کاربری 
زنده ای  بخش  کوچك،  چند  هر  مرتعی،  زمين  قطعه  یك 
متوجه  که  مشكالتی  از  یكی  می رود.  دست  از  طبيعت  از 
مراتع شهرستان بهبهان است، بهره برداری بی رویه و خارج 

تحقيق است لذا در نگاره 9 نقشه تغييرات پوشش عالی به 
آورده  عالی  پوشش  به  کاربری ها  سایر  و  کاربری ها  سایر 

شده است.
نقشه  دو   CROSSTAB از  استفاده  با  نهایت  در 
در  تغییرات  نوع  و  شدند  مقایسه  هم  با  شده  طبقه بندی 
مشخص   1392 سال  به  نسبت   1378 سال  از  کالس ها 

گردیدند )نگاره10 و جدول4(.

CROSSTAB نگاره 10 : نقشه
گياهی  پوشش  دارای  مناطق  که  نكته  این  به  توجه  با 
دارای درجه حرارت کمتری نسبت به مناطق فاقد پوشش 
می باشد لذا برای نشان دادن بهتر رابطه NDVI و پارامتر دما 

معادله رگرسيون این دو پارامتر به دست آمد.
معادله )2(

LST= 14/886+1/070 NDVI
پوشش  و  دما  بين  مستقيمی  رابطه  معادله  به  توجه  با 

جدول4: جدول بندی افقی بين نقشه های NDVI سال های 1378 )افقی( و 1392 )عمودی( )هکتار(

مجموعپوشش عالیپوشش بسيار خوبپوشش خوبپوشش ضعيفطبقات

1736/28355/2331/4114/852137/77پوشش ضعيف

2232/9919075/689096/483656/2534061/4پوشش خوب

753/667215/7510402/471919/161093/48پوشش بسيار خوب

305/55787/951831/052145/245069/79پوشش عالی

5028/4827434/6121361/417735/561560مجموع
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منابع  این  افت کيفی و کمی  آنهاست که سبب  از ظرفيت 
می شود. تغيير کاربری مراتع عالوه بر چرای بيش از ظرفيت 
بوده  مراتع  متوجه  جدی  تهدید  یك  عنوان  به  همواره  که 
از  یكی  نيز  آنها  کاربری  تغيير  و  انبوه  واگذاری  و هست، 
مشكالت مهمی است که موجودیت زیست بوم های مرتعی 
را تهدید می کند و در سال های اخير این اتفاق در شهرستان 
بهبهان صورت گرفته است. 3656 هكتار از اراضی پوشش 
خوب به پوشش عالی تغيير یافته اند که با توجه به افزایش 
جمعيت در طی بازه زمانی مورد مطالعه کشاورزان مجبور 
شدند بسياری از اراضی مرتعی را شخم زده و تغيير کاربری 

دهند. 
را  کشاورزان  نياز  اوليه  در چند سال  فقط  زمين ها  این 
پاسخ دادند و با توجه به این که این اراضی فاقد مطلوبيت 
الزم برای کشت محصوالت هستند به حال خود رها شدند. 
نقشه تغييرات کالس با پوشش خوب نيز به وضوح کاهش 
که شدت  طوری  به  می دهد  نشان  را  این کالس  مساحت 
نقشه  مقابل  در  و  است  کننده  نگران  کالس  این  تخریب 
تغييرات کالس با پوشش ضعيف حاکی از افزایش مساحت 
نقشه  است.  منطقه  در  دما  افزایش  نتيجه  در  و  طبقه  این 
تغييرات کالس پوشش عالی نيز نشان می دهد که کالس با 
بيشترین و پوشش  به سایر کالس ها  پوشش خوب نسبت 
ضعيف کمترین تبدیل را به این کالس داشته است. نتایج 
شاخص  عمومی ترین  را   NDVI شاخص   تحقيق   این 
و   Huang نتایج  با  که  می داند  گياهی  پوشش  ارزیابی  در 
 Anderson 2008( و( Faour و  Darwish ،)2009( همكاران

و همكاران )2006( مطابقت دارد.

4- نتيجه گيری
امروزه کسب آگاهي و دانش در رابطه با پوشش گياهي و 
سالمت آن نقش مهمي را در مدیریت خاك ها ایفا مي کند. از 
آنجائي که اعمال سيستم هاي کشت و خاك ورزي نقش به 
 ،CO2 سزایي در آلودگي هاي زیست محيطي چون افزایش
زیرزميني  و  آب هاي سطحي  و  تخریب خاك ها  و  کيفيت 

و  کشاورزي  زمين هاي  در  گياهي  پوشش  از طرفي  دارند، 
مرتعي در هر منطقه در ارتباط مستقيم با اعمال مدیریت هاي 
تصاویر  از  استفاده  است  خاك  و  آب  زراعي،  صحيح 
از چگونگي  دقيقي  اطالعات  این خصوص  در  ماهواره اي 
می دهد.  ارائه  را  شده  اعمال  مدیریت هاي  و  بهره برداري 
شاخص هاي گياهي از پرکاربرد ترین نمونه هاي محاسبات 
باندي مي باشند که به منظور محاسبه درصد پوشش گياهي، 
بررسي انواع پوشش گياهي و وضعيت سبزینگي یك منطقه 
گياهي  پوشش هاي  مي روند.  بكار  مختلف  دوران هاي  طي 
خاکي،  اقليمي،  عوامل  تأثير  تحت  دراز  ساليان  درطي  که 
بدون  درگذشته  نموده اند؛  پيدا  تكامل  زنده  موجودات 
منابع  حفظ  موجب  مرتع  و  دام  بين  تعادل  انسان  دخالت 
او  نياز  جمعيت،  افزایش  با  تدریج  به  ولي  گردیده  گياهي 
ومنفي  مثبت  اثرات  بيش  و  کم  و  نهاده  افزایش  به  رو  نيز 
بوده،  نامعقول  دخالت ها  که  جاهایي  در  و  گذارده  برجاي 
بين دام و گياه شده وتخریب  تعادل  به هم خوردن  باعث 
جوامع گياهي و خاك راسبب شده است. با توجه به رشد 
فزاینده شهرنشيني و تغيير شدید کاربري اراضي این مناطق، 
بررسي تغييرات زماني پوشش گياهي در مناطق شهري از 
مناطق  این  بر  مدیریتي صحيح  اعمال  در  مهم  راهكارهاي 
تغيير  و  شهري  گياهي  پوشش  تخریب  از  بطوریكه  است. 
به  شهري  مرزهاي  توسعه  و  شود  جلوگيري  آنها  کاربري 
سمتي پيش رود که پوشش هاي گياهي مورد تخریب واقع 
نشوند. همچنين با توجه به وسعت این گونه مناطق، استفاده 
اجتناب  کار ضرورتي  این  انجام  دور جهت  از  از سنجش 
افزایش  شود.  خاص  توجه  آن  به  بایستي  که  است  ناپذیر 
NDVI به معني افزایش فراواني پوشش گياهي و همگن تر و 

یكدست شدن پوشش زمين است. اما کاهش NDVI معرف 
پدیده هاي متنوع تر )آب، فضاي باز، خاك لخت، ساخت 
و ساز و...( و ناهمگن تر شدن موزایيك سرزمين است. با 
افزایش NDVI )یكدست تر شدن پوشش زمين(، همبستگي 
LST-NDVI نيز قوي تر مي شود. نتایج این مطالعه نيز نشان 

داد که سطوح پوشيده از گياه، دماي سطح کمتري دارند و 
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پوشش گياهي آثار خنك کنندگي بر پيرامون دارد. با توجه 
وضعيت  دهنده  نشان  منطقه  یك  گياهي  پوشش  اینكه  به 
اجتماعي،  و  اقتصادي  وضعيت  خاك،  نوع  هوایي،  و  آب 
تاریخچه بهره برداري از مراتع، اثر عوامل مدیریتي و به طور 
کلي نشان دهنده رابطه انسان، محيط و گياهان در یك منطقه 
است، و به عنوان عامل مهم در تبدیل انرژي )انرژي تابش(  
به صورت هاي دیگر انرژي است و در توليد نقش اصلي ایفا 
می کند؛ به طوري که حيات دام ها و انسان ها به حيات آن 
وابسته است، پيشنهاد می شود مطالعات بيشتری در این زمينه 
صورت گيرد و مسئوالن ذی ربط با راهكارهای مدیریتی از 

تخریب اراضی مرتعی و پوشش گياهی جلوگيری نمایند.
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